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Die verkoping van die kerk van Pietermaritzburg. 

Ons wil hier nie ingaan op hierdie droewe ge- 

beurtenis me. Ds. van Belkum het reeds daaroor 

geskryf in die vorige uitgawe van “De Tiervormer.”” 

Die verkoping van die kerk is `'n skande vir die 

goeie naam van onse kerk. Ons wil hicr alleen wys 

op 'n artiekel wat oor hierdie saak in “Die Afrika- 

ner” gestaan het, en oorgeneem is in “De Kerk- 

bode'' van die Ned. Gerf. Kerk. Volgens daardie 

berig sou die verkoop plaas gevrad het op aanrading 

von een van onse Hervormde predikante. Ons kan 

dit nie aanneem nie, en meen dan ck, dat genoem- 

de artiekel 'n blaam werp op dic predikante in 

Transvaal. Ons meen, dat dit die plig 1s van die 

Kommissie van die Algemene Kerkvergadering om 

op hierdie saak in tegaan en `n ondersoek in te stel, 
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JAARGANG XIX. 

en so nodig die blaam wat op die Transvaalse pre- 

dikante gewerp word, weg te neem. Was dit nie 

beter nie, dat die kerk hierdie saak inhande geneem 

het, toe dit so kritiek geword het vir Pietermaritz- 

Lurg, en op een of ander manier ingegryp bet, cm 

so'n skande als die verkoping van `n kerkgebou tc 

Vandaag is daar leedvermaak by die 

wat onse kerk nie wel gesind is nie, soals ook blyk 

uit daardie blaam wat gewerp word op `n predikant 

Ons reken, die Kommissie van die 

Algemene Kerkvergadering moet hierdie saak on- 
dersoek. 

Die verskillende kerke onderling. 

Die kerk maak in die teenswoordige dae 'n kri- 

tieke tyd deur. Daar word ge- 

twis oor dinge wat nie met die geloofswaarhede te 
doen het nie. 

Maar wat gebeur? 

Ds. van Belkum het reeds daarop 

gewys in sy bekende rubiek '“Overal Over” van De 

Hervormer. Én die kerke onderling twis met me- 

kaar en verketter mekaar. Dit is hoogs treurig. 

Verdraagsaamheid ontsier tog mie, en als die ander 

kerke on met rus laat, kan hulle verseker wees, dat 

die kerkvrede nie van onse kant sal verstoor word 

nie. Al word ons kerk vandaag deur die Verenigde 

kerk en deur die Ned. Geref. kerke van Natal en 

Vrystaat nie als suster kerke erken nie, en al word 

ons deur die Gereformeerde kerk vir 'n valse kerk 

uitgeskel, dit hinder ons nie om hulle als susterker- 

ke te erken, en te bid, dat ook daar die segen des 

Here rykelik mag rus. Als dit hulle goed gaan, dan 

gaat dit 'n deel van die Algemene Kristelike Kerk 
goed. 

Maar als ons kerk en ons kerkbeginsels reg- 

streeks aangeval word, dan sal ons onsself verdedig 
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soals altyd gedaan is. .Liefdelose skimpe en msi- 

nuasies gaan ons verby, net soals ons hier geen 

verdere notiesie wil neem nie van die stuk van Ds. 

W. Nicol, die hater en veragter van ons kerk en die 

pleitbesorger van die so berugte Ds. F. Lion Ca- 

chet, m die Almanak van die Ned. Geref. Kerk van 
hierdie jaar, waar hy ons kerk van af 1883 die 

skeurkerk noem. Die ou Voortrekkers hier in Trans- 

vaal, die mense wat die land aangelê het en dit ook 

vir Ds. Nicol moontlik gemaak het om vandaag in 

die goudstad predikant te wees, was tog snaakse 

mense, dat hulle so'n minderwaardige skeurkerk 

tot Staatskerk gemaak het. 

EE MAE — ——— 

OFFISIEEL. 

Noordelike Ring. 

Die megentiende vergadering van die Noordelike Ring 

sal D.V. gehou word op Donderdag 29 Maart om 10 v.m. 

en volgende dae, in die kerkgebou te Rustenburg. 

Die name van die afgevaardigde moet, met die oog op 

losies, dadelik na die verkiesing gestuur word aan die 

Skriba van die Giemeente van Rustenburg, n.l. die Heer 

P. L. Nagel, Bus 295, Rustenburg. 

Die afgevaardigde word daaraan herinner, dat hulle 

die kas- en notuleboeke, kopie van doop- en lidmate, regis- 

ters en die jaarverslae .van hulle gemeentes moet saam- 

bring. 

Beskrywingspunte moet die ondergetekende bereik nie 

later as 15 Maart nie. 
Die brs. predikante word verwag om met die Nag- 

maalsviering die Iste April te Rustenburg behulpsaam te 

wees. 

JOH. DREIJER, 
Skriba Noordelike Ring. 

Tullstroon. 

Westelike Ring, 

Die vereadering van die Westelike Ring neem sitting 

te Klerksdorp op Maandag, 16 April 1928, e.v.d. 

Die Gemeentes en Kerkrade en leraars van die Ring 

word herinner aan die besluit van 1996, dat n.l. afgevaar- 

digdes verwag word die Nagmaalsviering by te woon in die 

Gemeente, waar die Ring straks `n aanvang neem. Broe- 

ders Predikante word verwag met die dienste te help. 

Kopieë van Doop -en Lidmaatregisters moet vir korrek 

onderteken wees deur `n daartoe gemagtigde persoon na- 

mens die Kerkraad. Anders word die afskrifte terugge- 

stuur. 

Beskrywingspunte ter behandeling op die Ringsverga- 

dering moet ondergetekende bereik voor of op 16 Maart 

1998. 
Kennis van aantal en aankoms moet bytyds gegee word 

aan Ds. P. W. Ennis, Oudedcrp, Klerksdorp, met die oog 

op ontvangs. 
P. J. J. VENTER, 

Skriba Komm. v. d. W. Ring. 

P.K. Bus 105, Zeerust, 

Jon. 1992. 

Oostelike Ring. 

Die negentiende vergadering van die Oostelike Ring 

sal D.V. gehou word op Donderdag, die 15de Maart 1998, 

om 9 uur v.m. en volgende dae in die kerkgebou te Volks- 

rust. 

Die kerkrade word versoek met die eers komende Nag- 
maal in Desember of Januarie hulle afgevaardigdes te kies, 

en met die oog op losies direk die name aan die onderge- 

tekende te stuur. o 

Die kerkrade word versoek om alleen gebruik te maak 

van die gedrukte geloofsbriewe wat aan hulle sal gestuur 

word. 

Beskrywingspunte moet die skriba van die Ring bereik 

nie jater as die lste Maart mie. 

Saterdag en Sondag, die 17de en 18de Maart vier die 

gemeente Volksrust Nagmaal. 

TE. DREYER. 
Skriba Oostelike Ring. 

Predikante Vergadering. 

Program. 

Dinsdag 6 Maart 8 uur n.m. 
Samekoms met h.h. studente. 

Lesing deur Ds. Jac. v. Belkum. 

Woensdag 7 Maart. 

9.30 v.m. Opening. 

10—I11 v.m. Lesing deur Ds. ('. H. Rautenbach, M.A., 

B.D. 
11.30—19.30 v.m. Bespreking van referaat. 

3—5.80 n.m. Behandeling van ingekome beskrywings- 

punte. Algemeen. - 

7 n.m. Gemeenskaplike maaltyd in die Residentie Hotel 
en geselligheid. 

Donderdag 8 Maart. 

9.30—I11 v.m. Lesing Prof. Dr. B. Gemser. 
i1.30—19.30 v.m. Bespreking van referaat. 

3 n.m.—5.30 n.m. Behandeling van beskrywingspunte. 

A gemeen. 

Vergaderplek sal later bekend gemaak word. Beskry- 

wingspunte moet vroegtydig aan ondergetekende gestuur 

word. 

S. VERMOOTEN. 

Wd. Sekr. 

[*retoria, 2.9.98. 

Westelike Ring. 

Van de volgende gemeenten heb ik nog geen #ondag- 

schoolverslagen ontvangen: Klerksdorp, Makwassie, Wol 

raransstad, Zwart Ruggens, Bloemhof en Losberg. 
Zullen de B.B. Leraren en Superintendenten die toch 

a.u.b. zo spoedig mogelik opzenden aan 

Ds. W. P. J. POEN, Ring-Superintendent. 

Bus 259, Potchefstroom. 

Besluiten en Zakcn van algemeen belang behandeld door de 

Kommissie der Alg. Kerkvergadering. 

Aantal Godsdienstoefeningen op Zondag. 

Op verzoek van een der Predikanten van onze Kerk, 
die gevraagd heeit naar de zienswijze van de Alg. Kom- 

missie in zake art. 58 Kerkwet, waar gehandeld wordt over 

Vet aantal der openbare (odsdienstoefeningen, heeft de 
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Kommissie als haar zienswijze uitgesproken, dat volgens 

baar mening op gewone #ondagen de Kerkeraad niet meer 

dan twee Godsdienstoefeningen van zijn Leraar kan verlan- 

oen. 
Dit heeft geen betrekking op  Nachtimaal-Zondagen, 

wanneer gewoonlik drie diensten worden gehouden. 

Predikanten zijn natuurlik vrij om in overleg met hun 

Ikerkeraden op gewone Zondagen meer dan twee Godsdienst- 

oefeningen te houden, als zij dit gewenst achten voor de 

(iemeente. 

Kort Begrip. 

Aangezien volgens mededeling van de Administrateur 

alle ekemplaren van het Kort Begrip met verklaringen van 
Ds. Barger verkocht zijn, heeft de Kommissie besloten dit 
Kort Begrip opnieuw te laten drukken en voor  dezelfde 

prijs verkrijebaar te stellen. 
Alle profit van deze twede uitgaaf zal weer aan het 

Weeshuis te Krugersdorp worden. afgedragen. 

Eiddag. 

De Kommissie heeft besloten aan de Eerste Minister 

het eerbiedig versoek te richten een algemene dag van ge- 

bed eu verootmoediging voor de gehele Unie te bepalen met 

ket oog op de aanhoudende droogte in vele gedeelten van 

Zuid-Afrika. De Kommissie heeft verder besloten de an- 

dere Hollandse Kerken te vragen dit verzoek bij de Eerste 

Minister te willen ondersteunmem. 
Dit verzoek is uitgegaan op 26 Desember 1927. 

A. J. BARGER, 
Skriba van de Kommissie der Alg. Kerkvergadering. 

Kennisgewing. 

De Redaktie van de Hervormer wil de lezers en zenders 

van stukken nog eens op het onderstaande opmerkzaam ma- 

ken. 
1. geen stukken van welke aard ook, zowel offisiële als 

onotfisiële, kunnen worden opgenomen in het nummer van 

de 8e en 23e van elke maand, wanneer zij niet vér de le 

€u 15e van die maand in handen zijn van de Hoofd-Redak- 

teur of de Sub-Redakteur. 

9. geen stukken worden opgenomen, die of met potlood 

of op beide kanten van het papier geschreven zim. De 

tedaktie heeft geen tijd zulke stukken over te schrijven. 

7ij gaan of naar de snippermand, of zullen bij uitzondering 

als ze zeer belangrijk zijn aan de schrijver voor overschrij- 

ven teruggezonden worden. 

3. De Redaktie behoudt zich het recht voor van inge- 

zonden stukken in het kort de inhoud te plaatsen en uit 

bijdragen stukken of woorden te schrappen of te verande- 

ven. 

4. Stukken mogen met letters of een onbekend on- 

derschrift gesonden worden, cn worden geplaatst wanneer 
naam en adres van schrijver aan de Redaktie wordt opge- 

geven. onder naam komen zij in de mapiermand terecht. 

EE —B O BE F 

KERKELIKE BERICHTEN. 

Ds Th. Dreyer heeft voor het beroep naar. Heidelberg 

bedankt 

Ds. A. J. S. Oosthuizen is naar Heidelberg bercepen. 

Ds. J. G. M. Dreyer van Dullstroom is naar Water- 
l erg. ber oepen. 

DE HERVORMER. EES 

' RHODESIE. 

Donderdag 8 Desember is Ds. J. J. Venter van Ziee- 

rust te Gwelo met de trein aangekomen. Het was ons een 

groot voorrecht om Z.Werw. hier te ontmoeten daar wij in 

veen 19 maanden een bezoek had gehad. Onze hoop is, dat 

al onze broeders en zusters goed zal verstaan, dat de reden 

daarvan is n.m. dat de meeste onzer leeraars vele gemeen- 

ten moeten bedienen, welke ver uitmekaar liggen; maar 

ck dat het mogelik worden mag dat wij elke 6 maanden 

bezocht worden. Onze kerk in Rhodesië is wel klein en 

daarbij zeer verstrooid, zodat het minstens 5 weken, d.w.z. 

5 Zondagen vat om behoorlik hen allen te bezoeken en 

Gienst te houden, en dan nog huisbezoek te doen. 

Vrijdag 9 Desember is Ds. Venter per mail vertrokken 

vaar Enkeldoorn, waar Z.Eerw. door ouderling Bester per 

lorrie gebracht is naar die plaats Welgetroost. Op 10 De- 
sember werd de Voorbereidings-dienst gehouden: op de 1le 

Nachtmaal. 3 jonge mensen werden voorgesteld en 2 kinders 

gedoopt: als ouderling werd herkozen Br. B. Bester en HE. 

Brits; als diaken P. Brits. Van de Nederduits Gereformeer- 

de gemeente sloten zich aan te Blinkwater 7 leden. 

Op 13 Desember was Ds. Venter weer veilig terug te 

Gwelo waar hij tot 16 Desember bezig was met husbezook. 

Op 16 Desember werd in onze feestzaal Dingaansdag her- 

dacht en ging hij voor in de dienst, predikent over Éucas 

2 en 3. De opkomst was maar zwak. Hij heeft het Hvan- 

velie zo ontvouwd, dat zijn woorden nu nog dageliks be- 

sproken wordt ook voor hen, die er niet waren. #ijne wWoOor- 

den zullen tot in lengte van dagen in de harten.blijven 

voortleven. : 

Mevr. Booysen en Oosthuizen hadden een thee en koek- 

tafel aangericht tot dekking van de onkosten, welke £3.6 

opbracht. Alhoewel daar enkele bezwaren tegen waren 

bopen wij dat een volgende keer zon tafel meer ondersteu- 

ring zal hebben, en zoveel opbrengen dat wij de een of am- 

dere noodlijdende plek ook nog kunnen helpen. 

De 15e Desember is Z.Eerw. per motor naar Skabanie 

gereden waar hij `s middags aankwam. Die avond, Zater- 

dag, was er oorbereiding en de Ziondag werd het H. Avond- 
maal bediend. Tn de eerste dienst werden 2 jonge leden 

voorgesteld : Zondagnamiddag werden 4 kinders gedoopt. 

De opkomst was heel goed en twee leden van de zusterkerk 

sloten zich bij ons aan. (Waarover is gepreekt en hoe werd 

dt preek aangehoord.—BRed.) 

Van 19 tot 24 Desember heeft de Leeraar van huis tot 

Luis de leden opgezocht. Op de 2de was er een kerkba- 
zaar, die de mooie som van £144.16 opgebreng het, wat voor 

deze kleine gemeente heel veel was. Hadden de kerkeraad- 
leden en de gemeenteleden beter hun best gedaan, dan Zou 

het geheel beter geweest zijn: maar we zijn God dankbaar 
voor wat is gedaan. 

Ziaterdagmiddag werd de Voorbereidingsdienst gehou- 

den en Zondagmorgen Nachtmaal bediend en namiddag de 

kinderen gedoopt. De tekst was Zondagmorgen Jesaja 49: 
3 en 4. `s Avonds hield de leeraar zijn afscheidspreek uit 

Itichteren 16: 4. Wij hopen dat het woord nog zal voort- 
woekeren en veel vrucht dragen. Zijn arbeid is een zegen 

geweest voor onze gemeente. 

7 kinderen werden gedoopt en 2 jonge leden voorge- 

steld. 

Br. B. Marais als ouderling herkozen en Br. J. d. Booy- 

sen is gekozen als ouderling in plaats van Br. H. J. Oost- 

huizen: als diaken Br. J. van Rensburg in plaats van Br. 
L. Snijman en Br. C. W. Kleynhans in plaats van Br. 8. J. 

Hooysen. Hier in de omtrek zijn ook 6 leden der zusterkerk 

overgekomen en ons verwacht nog meer. 
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De Heer zij gedankt dat de gemeente Gwelo van de 

Nederd. Gereformeerde kerk een predikant gekregen heeft, 

(.w. Ds. van Zijl: wij wensen haar van harte geluk. Mis- 

sehien zal het gepraat nou op een einde raken, dat de 

Hollandse kerk voor besigheidsplek zal verkocht worden. 
De gemeente is nu vol moed en ook de kerkeraad. Wij 
Lopen binnenkort uit onze schuld te wezen. Wij zien dat 
Ds. Venter hulp gevraagd heeft van de Westelike en Ooste- 

like Ring in Transvaal. Wij hebben hulp nodig om ons 

te bearbeiden: dan krijgen wij meer moed om harder te 
arbeiden, om ons zelven te wezen. Zal het nog lang duren, 
eer wij een eigen predikant krijgen? Wij hopen niet.  Tn- 
dien wij hand aan hand werken, zal het ons kunnen go- 
lukken. Er zijn mog vele Hervormden, die in Rhodesië 

rondzwerven. fo is er een lid der kerk die nog vijt onge- 

doopte kinders heeft. Hij woont 50 mijl van de mijn 

af, maar is gewillig om een leeraar te halen en terug te 

brengen. 

Hd. @ 

Witbank. 

Op 21 en 92 Januarie het die gemeente Witbank Nag- 

maal gevier. Na byna `n hele week se reent, wat so wel- 

kom was na die swaar droogte, het ons die paar dae heer- 

like weer gehad vir so'n feesviering. Die opkoms was baie 

voed en dit was werklik `n geseënde samekoms. 

Ons het nog geen kerkgebou nie, maar hou nog altyd 

iv die feeshuis op Blesboklaagte, 3 myl uit die dorp, ons 

Nagmaalvierings. Die grond vir die toekomstige kerkgebou 

is reeds aangekoop. 

Saterdagmore was daar 'n goeie basaar gehou om fond- 

se vir die kerk se bou in te samel. Met alle uitstaande 

|vysies is `n som van #364 gekollekteer. 
Saterdagmiddag was voorbereiding en Saterdagaand 

('cmeentevergadering. Op die Gemeentevergadering is be- 
sluit om eers ma April Nagmaal met die kerkbou aan te 

gaan, wanneer na ons vertrou, 'n bietjie meer fondse vir 

Gie doel ingesamel is. 

Ons leraar, Ds. A. J. Barger, wat nou gesamentlik Wit- 

bank en Middelburg se gemeentes bearbei, was alleen. 

Sondagmore werd die Nagmaal bedien en Sondagnamid- 
dag Doopdiens en Nabetragting. 

Hierop het nog `n Kinderdiens gevolg, en Sondagaand 

bet ons weer `n treffende prek oor Luther gehad. 

Al die dienste was baie boeiend en opwekkend, en na 

afloop van die feesviering, kon byna elkeen seker getuig, 

dat dit hom goed was om daar te gewees het. 

Twee nuwe ouderlingswyke werd nog bygevoeg, tenge- 
volge van `n onderverdeling van sekere baie uitgestrekte 

wyke, sodat die Kerkraad nou uit 7 ouderlinge en 7 diakens 
bestaan. 

Die aanneem kommissie vir April Nagmaal is ouderlinge 
J. M. Vorster en A. J. Stone. 

As afgevaardigdes na die Ringsvergadering werd gekies 
ouderling J. H. Vorster en B. J. Prinsloo. 

J. H. PISTORIUS, Skrieba. 

Dullstroom. 

De laatste Zondag in Januarie hadden wij een zeer 
aangename Kerkviering. 

Het weer was ons zeer gunstig, de regen die de twee 

voorgaande Zondagen zo ruimschoots op de Nachtmaals- 

gangers der zusterkerken mederviel, heeft zich bij onze 
Kerkviering tot cen flinke bui bepaald. 

23 Februarie ,028. 

De opkomst met wagens was niet zoals wij gewoon wa- 
ren, toch wêrden de diensten telkens voor een' volle kerk 
verrieht. 

Voor de afdeling Belfast werd broeder Grimbeek als 
ouderling gekozen en broeder Rudolph als diaken herkozen. 

Wat de finansiën betreft kunnen wij vooruitgang bespeu- 

ren, al is het nog lang niet wat het zijn kon; daar vele 
gemeenteleden de lidmaatsbijdrage van #5 voor vrouw en 

man, te hoog vinden, en de diakenen tevreden moeten zijn, 
met wat die leden geven. 

Maandag na onze Nachtmaalsviering, ontving onze 
Leeraar een beroep naar Nijlstroom. 

Ik weet niet of het overal zo is maar hier geeft zulk 

een beroep een schok, het best te vergelijken bij een on- 
verwachts bericht, wat een vriend dodelik krank is, waar- 

door wij steeds in spanning zijn, naar het verloop der ziek- 

te; in ons geval maar de beslissing. 

Én hoewel wij overtuigd zijn dat onze Hemelse Vader, 

alles bestuurd en regeld, naar Zijn welbehagen, toch valt 
het in zeer vele gevallen moeilik zo niet onmogelik, om te 

kunnen zeggen de Heere heeft gegeven, de Heere heeft 
genomen. de naam des Heeren zij geloofd. ; 

Brakpan. 

Andermaal wil een van die jongste dogters van ons 

kerk haar stem laat hoor, sodat haar susters kan weet hoe 

dit met haar hier gaan. 

Ons het `n Kerkeraads- en (iemeentevergadering ge- 

bad op Saterdag die 98ste Januarie, al vroeg in hierdie 

jaar het by ons die begeerte begin ontstaan vir `n eie 

predikant, dit was dan ook die doel waarom ons hierdie 
belangrike vergaderings gehou het. 

In die gemeentevergadering het Ds. Oosthuizen aam 

cns meegedeel dat die gemeente 'Trichardtstontein gewil- 

lig is om met Brakpan saam te staan in genoemde saak. 

Die gemeente het dan ook algemeen die besluit ge- 

neem dat 'n eie predikant moet beroep word, ons voel dat 

met die teenwoordigheid van `n herder die skape beter sal 

kan wei in die grasige weidinge van die Ewig Evangelie. 

Ds. Oosthuizen, ons konsulent, wens die gemeente van 
larte geluk met die gewigtige stap wat sy geneem het en 

wys daarop dat hy nooit kon dink, toe Brakpan op 6 Junie 

1995 afgesny het van Germiston, dat hierdie jonge gemeen- 

te in die jaar 1997 sal oorgaan om die besluit te neem `n 

eie leraar te hê in haar midde. Ook wys Sy Eerwaarde 

daarop hoedat die gemeente van Brakpan vooruit gegaan 

liet, sy het gebloei totdat sy `n boom geword het onder 

wie se skaduwee `n eie leraar kan skuil. 

As gemeente van Brakpan, en gemeente des Heren wil 

ons met `n paar woorde van dank uitbring aan ons konsu- 

lent, aan wie ons soveel dank verskuldig is. Dit is met 

sy onmisbare hulp dat ons tot hierdie stap oorgaan het, dit 

is met die vrugte van sy stil-swye geloof dat ons kan 

vertrou dat God ons verder sal help. 'Te Brakpan kon die 

Here Jezus dan ook aan hom sê, “gaan in in die vreugde 

uws Heren, gy getroue dienskneg”. Met `n hart vol te- 

vredenheid kan ons konsulent dan ook terugsien op Sy 
werk in ons midde. 

Die Kerkraad het na die gemeentevergadering oorge- 
gaan tot die beroep van `n herder en leraar, Ds. Rauten- 
bach, M.A. B.D. van Erasmus is dan ook die aangewese 

persoon. Moge God gee dat hy na ons roepstem sal ge- 
hoor gee. 

`n Paar nuwe kerkraadslede is ook gekies en die skriba 

Broeder J. $. Marais het moes bedank weens ongesondheid, 
ons sal ons herinner dat die broeder ouderling weens die 
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dood van sy twede seun deur droefheid oormeester geword 

het en daardeur swaar gely het. Moge God hom ook 

nog lang spaar vir sy diens. As skriba is toe eenparig ge- 
kies broeder W. L. Marais van Springs. Moge God aan 

hom bewaarheid die spreuk “hy volg die voetstappe van `n 

(odvre-erde vadar.” 

Dank vir opname, 
U Broeder in Christus, 

W. L. MARAIS. 

Wolmaransstad. 

Dr. Fourie het naar ons oorgekom, omdat ons Predi- 

kant Ds. Strydom lydende is aan sy keel. Ons kerkpleim 

was dan Vrydagmiddag ook al beset met waens. Die aand 

kerkraadsvergadering waar besluit wordt ds. Strydom ver- 

lof te verleen voor die volgende kwartaal. Saterdagmore 

een klein basaartjie, wat die sommetjie van #£40 (veertig 

pond) opgebring het. Voorbereidingsdiens die middag om 
* uur, door Dr. Fourie, uit 1 Samuel 94 die aand gemeente- 

vergadering en kerkraadsverkiesing. Sondagmore door Dr. 

Fourie, Psalm 79, die middag 1 Korinthe 12 ,en die slot- 

dens die aand uit Genesis 14, het woord voerende oor 

Melchizedek Koning van Salem: by al die dienste was die 
erk stampvol. Al die preke is door Dr. Fourie gelewer en 

vas boeiend en leersaam, besadigd en kragtig, goed ver- 

siaanbaar en kan aan andere mavertel word. Moge ons 
lier in die Weste meer bevoorreg word met desulke die- 

naars des Here. Namens Ds. Strydom, kerkraad en ge- 

meente word Dr. Fourie hartelik bedank voor sy oorkoms. 

L. J. FOUCHE, 

Rooibult, Wolmaransstad. 

Delareyville. 

Dese gemeente vierde haar Nagmaal op Saterdag en 
Sondag die 91ste en 92ste deser. Om 11 v.m. is die basaar 

geopend deur Ds. Venter. `n Woord van dank en aanmoe- 

Giging is tot die gemeente gerig. Sy WelWerw. was hoog 

tevrede en dankbaar oor die basaar, daar die gemeente uit 

sy eie dit opgemaak het. Om 9 uur n.m. is die hoeksteen 

van ons kerk plegtig bevestig deur Ds. Venter. `n Boeiende 

rede is deur hem gevoer. Men kon sien en hoor dat er 

blydskap was, en dat `n lang verwagte dag aangebreek is. 
Ook die leraar, Ds. Potgieter, van die sustergemeente (Ned. 

Herv. of Geref.) was teenwoordig, met heelwat van Sy ge- 

meentelede. (Ook SyWellerw. rig `n aanmoedigende woord 

tot ons. Hy sê dat ons `n mylpaal bereik het met die lê 

van die hoeksteen. Ook hoop hy dat ons binnekort nog `n 
ander mylpaal sal bereik, wanneer ons die kerk sal inwel. 
Or die hoeksteen is neergelê £93. Die plegtigheid is ge- 

sluit met gebed deur Ds. Potgieter. 
Om 3 uur n.m. was ons oorbereidingdiens in die skool- 

gebou deur Ds. Venter, by die geleentheid is Br. Wngel- 
brecht tot diaken bevestig. Om 6 uur n.m. het ons Ge- 

meentevergadering. Die Ds. het skerp op ons afgekom oor 
die Sondagskool wat so treurig is in die gemeente. Die 

Voors., Ds. Venter, sê dat die ouers hulle doopbelofte ver- 
trag. Die verwagtimg en vertroue is dat het in die toe- 

koms beter sal gaan met die Sondagskool. 
Sondag 11 v.m. het Ds. Venter weer voor die gemeente 

opgetree en is die Heilige Nagmaal gevier deur die ge- 

meente. Om 3 uur n.m. met die Nabetragtingsdiens is 6 

kinderjies gedoop en 'n seer ernstige preek deur die Ds. 

gelewer, viral op die lyne van onsedelikheid. 'Tn SyWel- 
Verw. se rede het hy nadruk gelê op die deurmekaar swem- 

mery van die mense by die pan. Die bestraffing en bood- 

skap was so ernstig, dat seker nie meer maklik in die ver- 

volg soiets sal plaasvind nie. Ja op meer as een punt het 

die gemeente gevoel die afdwaling. 
Om 6 uur n.m. is die dankdiens gelewer met die 

volle vertroue dat ons aanstaande Nagmaalviering in die 

ruwe kerk gehou sal word, wat bepaal is op die 4de Son- 

dag van April. 

Inkomste tot die Boufonds het bedrae £193.15.8, Alge- 

mene fonds £5.18.8. Totaal £199.14.4. 
Die preke van Ds. Venter waren indrukwekkend en wy 

vertrou nie te vergeefs. 

J. S. WOLVAARDT. 

Roossenekal. 

Hierdie Gemeente het weer Kerkviering gehad op die 

14e en 15e van Januarie. Die opkoms was buitengewoon 
groot en Ds. Vermoten was orgekom om die plaselike leraar 

Vehulpsaam te wees. Soos ons almal hoop was die preke 
van Sy Herw. tot `n groot seën vir hierdie Gemeente. (Ons 

koop maar dat dit nie die laaste maal sal wees nie. Sy 

Verw. het die Voorbereidingsdiens asook Sondag v.m. en 

Nagmaaldienste geleid, die ander dienste en ook `n Kinder- 

diens is deur onse predikant Ds. Joh. Dreyer gelei. 19 

jonge lidmate is Saterdag aan die Gemeente voorgestel en 

11 kindertjies het die heilige doop ontvang. 

Ons was ook stoffelik geseën met `n heerlike reen ge- 
durende die hele Saterdag. Nog moet ek melding maak van 
die goed georganiseerde basaar deur die susters van die 

Gjemeente, wat nieteenstaande die aanhoudende reen, die 

1001 sommetjie van £40 opgebring het. Daar dit die eer- 

ste basaar is wat die susters georganiseer het is dit baie 

goed. Én almal se verwagting is dat dit volgende Mei- 

1iaand baie beter sal wees. Ons volgende kerkviering sal 
so die Here wil die 2de Sondag in Mei wees. 

JACO. J. REYNEKE 

EA. MO 

OVERDENKINGC. 

De Weeklage van Jezus. 

Wi hebben u op de fluit gespeeld en gij 

hebt niet gedanst; wij hebben u klaaglie- 

deren gezongen en gij hebt niet geweend. 

Mat. LI :17;, Lucas 1d—24: 

Hoe aandoenlik klinkt deze weeklage door al 

de eeuwen heen! Het was uit telangstelling en 

liefde voor Zijne hoorders dat Jezus aldus wee- 

klaagde. 

Laat ons met elkander overwegen wat deze 

woorden beteken en welke toepassmpg wij er van 

moeten maken. 

Ii. Wat betekenen deze woorden? 

Het was veelal de gewoonte m die dagen om op 

bruiloften vrolik te spelen op de fluit om de mensen 

te laten dansen; en om op begrafenissen klaag- 

liederen te zingen om de mensen te laten wenen. 

Doch kinderen zijn overal en in alle tijden kinderen 

en aapachtig en zoals zij mn onze dagen veel naboot- 

sen, wat zu de volwassenen zien doen, zo deden zu 
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ook in die tyd. En Jezus zag hoe zu op de markten 

de volwassenen nabootsten met hunne kwasi huwe- 
liken en begrafenissen en Hij hoorde hen zeggen: 

Wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet 

gedanst; en wij hebben u klaagliederen gezongen 

en gi] hebt niet geweend. 

En daarvan maakte Jezus gebruik om aan de 

mensen te zeggen: Guy doet zoals de kinderen zeg- 

gen. Johannes en ik hebben u het blijde Evangelie 

verkondigd. Wij hebken u de boodschap gebracht 

van Gods liefde en vergiffenis; maar gij hebt u niet 

er over verbliyjdt; en wi] hebben u gewezen op de 

bijl aan de wortel der bomen; op de toekomende 

toorn en op het kaf dat verbrand wordt met onuit- 

blusbaar vuur; maar gij hebt niet geweend over 

uwe gevaar en het woord van Jesaja is m u vervuld 

geworden: Wie heeft onze prediking geloofd en aan 

wien is de arm des Heren geopenbaard. 

Van Johannes hebt gij gezegd: Hy is bedui- 

veld. Hu leidde een streng en ernstig leven; at 

sgrinkhanen en wilde honig en dronk slechts water. 

En inplaats van hem hoog te achten voor zijn ern- 

stig en godsvruchtig leven, zegt gi : Hy is bezeten, 

bekrompen en dwaas. Maar op hem volgde de Zoon 

des Mensen, etende en drinkende in alle matigheid 

en vriendelikheid. Gi zaagt Hem op de bruiloft te 

Kana, €n aan de maaltyd van Martha en Maria €n 

van anderen. De objectie die gij hadt tegen Johan- 

nes werd bij Hem niet gevonden. Waart g1 toen 

tevreden en hekt gij Zijn boodschap ontvangen? 

Neen maar van Hem hebt gij gezegd : Ziet daar een 

vraat cn wijnzuiper, een vriend van tollenaren en 

Zondaren en aldus verontschuldigt gij u als de pre- 

diking mislukt. 

O welk een gedachte, dat toen Jezus zelf de 

zaaiér was, Hi] moest zeggen dat slechts 1 van de 

4 akkers vrucht voortbracht en dat Hij moest wee- 

klagen: Wij hebben u op de fluit gespeeld maar g1 

hebt niet gedanst en wij hebben u klaagliederen ge- 

Zongen maar gij hebt niet geweend! 

Maar is dit dan niet imstryd met de belofte: 

Mijn woord zal niet ledig wederkeren; maar het zal 

doen wat mij behaagt? Neen, want dit was een 

belofte voor de toekomst en is vervuld toen Jezus 

nederdaalde in de nederste delen der aarde en daar 

het Evangelie verkondigde aan de geesten im het 
dodenrijk (1 Petr. 3 :I9, 20) met zulk gevolg dat 
Paulus in Ef. 4 :8 kon zeggen: Hij heeft de gevan- 

genis gevangen genomen. 

Maar de belofte zegt dan ook duidelik: Het 

woord dat uit mi nen mond gaat zal doen 

wat mij behaagt; en die belofte is dus niet van toe- 

passing op andere predikers. 

Er is gevaar dat predikers te veel verwachten 
van de verkondiging van het Evangelie. Laat hen 

nooit vergeten hoe het gegaan is met Jezus en Jo- 
hannes en laat hen volharden. 

“Jaar na jaar en week na week 

Christen leeraar preek ja preek. 
Schoon degenen, die u horen, 

Luisteren met gesloten oren, 

't Zelfde blijven wat zij zijn. 

Schoon uw arbeid vruchtloos schijn 
Hoe u ook het harte breekt 

Christen leeraar preek, ja preek.” 

Wees verzekerd dat uw merk zeer gewichtig 

is; dat er meer mensen gered worden door de predi- 
king dan door enig ander middel; en dat het Gode 

Lehaagd heeft door de prediking zalig te maken. 

Neem Jezus tot voorbeeld, die trots alle tegen- 

stand zich trooste met de woorden: Mijne schapen 

horen Min stem en volgen Mij. En toen Zijn loop- 

baan hier op aarde geëindigd was, ging Hij ook 

nog naar het dodenrijk (de Hades) om ook daar het 
Evangelie te verkondigen, zelfs aan hen die ee r- 

ty ds ongehoorzaam waren in de dagen van Noach, 

40 dagen lang. 

li. Wat moet de toepassing zijn van deze weeklage? 

Wi] moeten verwachten dat er ook in onze da- 
gen velen zullen zijn die ontevreden zullen zijn 
met de predikers van het Evangelie. Wij hebben 

een grote verscheidenheid van predikers; sommi- 

gen gelyk aan Barnabas, de prediker des vredes en 

anderen gebhjk aan Boanerges de zoon des donders; 

maar ook in onze tijd is niemand goed. 

De een is te jong en de ander te oud. 

De een is te warm en de ander te koud. 

En wat men ook zu en wat men ook doet; 

Geen een is volmaakt en niemand is goed. 

En hoe lijkt het met de wereld in het algemeen. 
Ik wil geen knorrepot zijn en ik wil gene klaagliede- 

ren Zingen in de kerk. Wij hebben genoeg er van 

in de wereld; maar als wij letten op de berichten 

van hoe de dag des Heren ontheiligd wordt en hoe 

weinigen nog de kerken bezoeken in verschillende 

landen dan is het om te weeklagen. 

Jezus leert ons dat velen fout vinden met de 

predikers; maar als mensen niet te vreden zijn met 

predikers als Jezus en Johannes, dan is er voor ons 

ook geen kans. ËEn men behoort er aan te denken, 

dat het de wil des Heren is om het Evangelie te 
laten verkondigen door mensen en niet door vol- 
maakte Engelen. 
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En bovendien heeft men met God en Zijne 

boodschap te doen en niet met de brenger van de 

boodschap. Als ik iemand een boodschap zend en 
hij ontvangt het niet omdat de kaffer haar brengt 

dan handelt hij als `n dwaas. Hij heeft niets te 

doen met de drager maar wel met de Loodschap en 

met mij. En zo is het ook met het Evangelie; men 

heeft met God te doen. 
In de gelijkenis van de zaaier geelft Jezus de 

schuld van mislukking aan de akkers en niet aan de 

zaaier. De zaaier moge oud en zwak zijn; maar als 

de akker goed is zal de gevolgen goed zijn. 
Maar helaas! het is te vrezen dat velen, die nog 

naar de kerk komen zonder te bidden om een zegen 

en als zij uit de kerk gaan, dan laten zyf de bood- 

schap des Heren in de kerk blijven, zoals de ban- 

ken waarop zij gezeten hebben, Gode dank dat dit 

niet het geval is met allen. 

De prediking is voor sommigen als een Simson, 

die voor het volk speelt, de kerk een schouwburg en 

de godsdienst een #Zondagspel. In tot dezulken 

mag wel gezegd worden: Wij hebben u de fluit ge- 

speeld maar gij hebt niet gedanst en wij hebben u 

klaagliederen gezongen doch g1 hebt niet geweend. 

En zulke mensen doen mij denken aan een to- 

neel dat eens afgespeeld werd in het zuiden van 

Frankrijk. Er was 'n grote schare bijeen in een 

schouwburg. De toneelspeler heeft het eerste be- 

drijf goed afgespeeld en werd hartelik toegejuicht; 

maar het gordijn valt en er is een pauze. Doch plot- 

seling kwam de speler weer op het toneel en hu 

riep: Brand! Brand! 

Men juichte hem toe, klapte de handen en riep 

bravo, kravol! denkende dat dit maar tot het to- 

neelstuk behoorde; maar in alle ernst riep hi : Men- 
sen er is waarachtig brand vlucht voor uw leven!!! 

Doch men juichte hem nog meer toe. Maar toen 

kwam de eigenaar van de schouwburg op het toneel 
en riep: Mensen hoort gij dan niet dat de schouw- 

burg aan brand is? Vlugt voor uw leven en hij trok 

het gordijn op. 'Toen zagen zij het vuur en de rook 

en vluchtten, schreeuwende als razenden. Maar zij 
verdrongen elkander en velen werden onder de voe- 

ten doodgetrapt en anderen werden gewond en ver- 

lamd hun leven lang. 

Toehoorders! Die mensen waren te veront- 
schuldigen want zu hoorden de waarheid uit de 

mond van een toneelspeler en m een schouwburg, 

waar zi] niet gewoon zyn om de waarheid te horen. 

Maar welke verontschuldiging is er voor mensen die 

de waarheid van een leeraar in de kerk horen? De 

leeraar is toch niet een tooneelspeler en de kerk is 
niet een schouwburg. 

Wee de mensen! tot wie im de dag der dagen 
gezegd moet worden: Wij hebben u op de fluit ge- 

speeld maar gij hebt niet gedanst en wij hebben u 

klaagliederen gezongen, maar gij hebt niet ge- 

weend.—Amen. 

EMM ras 

BRIEVEN VAN Ds. PRINSLOO. 
Weltevreden, p.k. Aroesja, 923 Jan. 1998. 

Hooggeagte Heer Redakteur, 

Die reis van Mombasa per trein het ons begin op Vry- 

dagmiddag om half 5. Mombasa leg ook op `n eiland, 

raar die eiland is so na aan die vasteland en die see tussen 
“lie twee so vlak dat daar `n spoorwegbrug oor gebou is. 

Op die ogenblik word daar naas `n ander brug gebou wat 

sterker moet wees. Die nag omtrent 11 uur het ons met 

die trein op Woi aangekom, met die trein wat deurgaan 
vaar Joeganda deur Kenia. Die volgende dae sou dic 

'“watertrein”” loop wat by elke stasie of klompie kaffers wat 

aan die spoor werk moet water geef als hulle ver van water 

af is in die droge wêreld op die taklyn naar Moshi. 

Gelukkig het een van die Afrikaners, hier woonagtig, 
die vorige uag al laat telegrafeer van Mombasa dat daar 

minstens 5 passasiers is wat met die “watertrein”” wil saam- 

gaan en het hulle `n passasierswa daarmee laat saamgaan 

cn die nag kon ons al daarin slaap, ofskoon van slaap nie 

veel gekom het nie, want nadat die moskitonette met veel 

moeite opgehang was en ons teen omtrent één wur wou 

begin slaap moes my vrou dadelik `n verdedigingsoorlog be- 

gin. Hen van die rooibaatjies was besig om `n dolk in haar 

arm te steek en toen sy die vermoor het, het `n ander dit 

gesien en hy ho! gou tussen die spoorwa se kussens in en 

kom terug terwyl die lig nog helder brand met `n hele 

versterking wat tegelyk `n aanval maak op arms, nek, ore 

cn hooi. Nadat sy herhaaldelik die aanvalle moedig afge- 

slaan het en gemerk het dat die oorwinning aan hulle kant 
was en daar ook vir `n vrou geen genade was by alie soorte 

vooibaatjies al trek hulle ook ander kleure aan, het Sy 

haar toevlug geneem tot een van die sterkste vroulike wa- 

pens, tot trane, en veiligheid gaan soek by haar man. Van 

slaap het nie veel gekom. Die volgende dag het die reis 

viet die trein, wat deur kaffers gedryf word, sonder teen- 

spoed geëindig. Die trein het baie langsaam gegaan, maar 

by al die nadele had dit onder ander twee voordele. Die 

eerste was: die hoe berg Kilimanjaro, 19 duisend voet 

boog, was nie soals gewoonlik bedek deur wolke, maar mooi 
sigbaar. In die heldere sonneskyn kon `n mens mooi SY 
kruin sien altyd met sneeu bedek. Die mense seg daar is 
“ltyd sneeu, winter en somer. Met die hoogte van die 
berg was ek enigsins teleurgestel, Volgens wat `n mens 
loor, denk `n mens dat as jy by die berg kom en jy wil 
Sy top sien dan moet jy so ver agteroor buig, dat dit eien- 
lik beter en makliker is om op jou rug plat op die grond 
ty gaan lê. Uit die verte begin `n mens hom al te sien en 
Gan lyk hy maar soals `n taamlik hoë kop. 

Die ander voordeel van die stadige trein was, vO6r 'n 
mens op Moshi is word dit donker en dan staan daar 
'n vurige boog van brandende houtskool wat SY Oorsprong 
het in die skoorsteen van die masjiën voor en sy einde 
vaas die trein op die grond, of bo op die trein self en 
Gan moet die reisigers in daardie wa—e ndit was net ons. 
maar net oppas dat een van die kooltjies nie dalk by jou 
nek of jou skoen of êrens anders in val. 
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Op Moshi het ons die nag oor gebly en die volgende 

more (Sondag) is ons saam met die motorwa van `n Griekse 

boer daar, naar Arusha, die naaste dorp van onse mense. 

Die reis het gegaan eers over `n vlakte en naderhand tussen 
banana- en koffieplantasies en oor meer dan 15 riviere, `n 

paar 100 tree van mekaar, almal kom uit die Meroeberg, 

14 duisend voet, omtrent 30 myl van Kilimanjaro en 50 

myl van Moshi stasie. 

Op die dorp het ons ontmoet oudl. W. Pretorius en die 
jongste seun van oorlede oudl. de Beer. Met `n motorkar 
bet hulle ons gebring tot by die oudl .se huis op Avond- 

bloem tussen ons mense. Die wed. van oorl. oudl. de Beer 

het ons halfpad tegemoet gekom en verder vergesel. 

Verskillende mense het ons die middag kom verwel- 

kom en in die aand naar die godsdiensoefening gekom. Ge- 
durende verlede week het dit hier gereen en een keer het 

ons die weer hoor dreun in die Meroeberg, dit lyk omtrent 

3 myl van ons af en daarna was sy top ook wit van die 
sneeu. Dit is hier heerlik koel en snags selfs koud. (edu- 

tende `n paar magte het die leeus by vier huise rondge- 

stap en 10 tree van Br. J. J. Bekkers huis, 300 tree van 

Cas `n hond doodgebyt. Verlede week het ons byna al ons 

mense besoek per motorkar van wed. de Boer en byna iedere 

dae die kinders een en ander geleer. Saterdagaand had 

ons kerkeraadsvergadering en “Sondag kerk in die voorm. 
In die namiddag moes ek die begrafenis lei van `n oude 

weduwee in onse gemeente, die wed. van oorl. Paul Ven- 

ter sy is geb. v, d. Westhuysen, vroeër van die Rhenoster- 

poortse gem. by B.H.S. Sedert die jongste besoek aan die 

gem. deur Ds. Oosthuysen is dit die vyfde lid van die 

gem. deur die dood weggeneem, n.l. eerst die 3de Maart die 

vrou van oud-ouderling J. J. Bekker wat weens haar siekte 

moes bedank, daarna 24 Mei oudl. A. $. de Beer, gewoonlik 
voors. en leidende ouderling van kerkeraad en gem., 15 Okt. 

die wed. van oorlede Philippus v. d. Westhuysen, suster 

van genoemde oorl. Paul Venter, op 25 Des. die vrou van 

onse skriba Willie de Beer( son van oorl. oudl. de Beer. 

Sy is geb. Denneler, `n Duitse, en getroud gedurende br. de 

beers verblyf in Duitsland toen hy deur die Engelse na 

die oorlog daarheen gestuur is vanvlIndië, waar hy krygs- 

oEvanegene was. Vier famielies van onse mense het getrek 

Gaar 'Pringa, 500 myl hiervandaan. Verlede Sondag was 

sommige van hulle hier. (Gedurende die afgelope jaar het 

aa die lede getrou gebly by hulle kerk nieteenstaande die 
ander gem. hier die voorreg van `n eie predikant het. 

J. J. PRINSLOO. 

Me N ON ONE. OU 

KERKDIENSTEN, 

Ds. Jac. van Belkum., 

Zondas 4 Maart te Vereeniging met Doopbediening. 

Zondage 11 Maart te Witpoort (distr. Heidelberg) bij 

Br. Ouderling L. J. Labuschagne, alleen voormiddag. 

BRITS. 

Die volgende nagmaalsviering sal D.V. gehou word op 

3 en 4 Maart 1998. 

Saterdag, 3 Maart om 9.30 n.m. Voorbereidingsdiens en 

bevestiging van gekose Brs. Kerkraadslede. 

1 n.m. Kerkraadsvergadering. 

Sondag, 4 Maart, om 10 v.m. Nagmaal. 

2.30 n.m. Nabetragtingsdiens. 

TT. J.C. MARTIN, Skriba. 

23 Februarie ' 028. 

DIE TIEN GEBOOIE EN DIE TWAALF ARTIEKELS IN 

AFRIKAANS. 

Ingevolge opdrag van die Kommissies vir Bybelverta- 
ling wat deur die Hollandse Kerke aangestel is, het die 

Bybelvertalers die Tien Gebooie, die Twaalf Artiekels en die 

Onse Vader in Afrikaans vertaal en die teks daarvan vas- 

gestel in hulle jongste vergadering. Hieronder volg `n af- 
druk daarvan: — 

DIE TIEN GEBOOIE, DIE TWAALF ARTIEKELS 
EN DIE ONSE VADER. 

DIE TIEN GEBOOIE (EKS. 90: 1—IT7). 

Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is 

die Here, jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawe- 
huis, uitgelei het. 

Die Eerste @ebod. 
Jy mag geen ander gode voor My aangesig hê nie. 

Die Twede Gebod. 
Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis 

maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op 

die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is 

nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien 

rie: want (ik, die Here, jou God, is `n jaloerse (od wat die 

misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 

derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; en 

lik bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My 

iefhet en My gebooie onderhou. 

Die Derde Gebod. 

Jy sag die Naam van die Here, jou (od, mie ydel ge- 

bruik nie, want die Here sal hom nie ongestraf laat biy 

wat sy Naam ydel gebruik mie. 

Die Vierde Gebod. 

Dink aan die sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae 

moet jy arbei en al jou werk doen; maar die sewende dag 

is die sabbat van die Here, jou God; dan mag jy geen werk 

doen nie—jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of 

jou diensmaag, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou 

poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en 

carde gemaak, die see en alles wat daarin is, en Hy het op 

die sewende dag gerus. Daarom het die Here die sabbat- 

dag geseën en dit geheilig. 

Die Vyfde Gebod. 

Ter jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag 

word in die land wat die Here, jou (fod, vir jou gee. 

Die Sesde Gebod. 

Jy mag nie doodslaan nie. 

Die Sewende Gebod. 

Jy mag nie egbreek nie. 

Die Agste Gebod. 
Jy mae nie steel nie. 

Die Negende Gebod. 
Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek rie. 

Die Tiende Gebod. 

Jy mag jou naaste se huis nie begeer nie; jy mag jou 

naaste se vrou nie begeer mie, of sy dienskneg of sy diens- 
maag, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. 

DIE TWAALF ARTIEKELS. 

1—Ek glo in od die Vader, die Almagtige, Skepper van 

die hemel en die aarde; 

9 en in Jesus (Christus, sy eniggebore Seun, onse Here: 
3—wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die 

jonkvrou Maria; 

4—wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestor- 
we en begrawe is, en neergedaal het na die hel toe; 
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5—wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode; 

6—opgevaar het ma die hemel toe, en Sit aan die regter- 

hand van od, die almagtige Vader; 

7—waar Hy vandaan sal kom om te oordeel die lewende 

en die dode. 

8—Ek glo in die Heilige Gees. 

9 Ek glo `n heilige, algemene Christelike Kerk, die ge- 

meenskap van die heilig€s; 

10-—die vergewing van sondes; 

11—die wederopstanding van die vlees, 
12—en `n ewige lewe. 

DIE ONSE VADER. 

Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig 

word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die 

|emel net so ook op die aarde. (ee ons vandag ons daag- 

liks brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skul- 

denaars vergewe; en lei ons nie in versoekine nie, maar 

verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die konink- 

ryk en die krag en die heerlikheid, tot in ew'gheid.—Amen. 

Wij hebben uit de (@emeente Parijs enige brieven ont- 

vangen, waarin geklaagd wordt, omdat met de Kerk-inwij- 

ding behalve Ds. van Belkum geen der Preit anten of 

Professoren aanwezig waren. Wij nemen die brieven niet 

op, omdat de verwijten nict billik'zin, want doordat de in- 

wiiding op Kerstfeest was, konden geen andre lezaars kaar 

Lwonen 

— sp HER DEP BEER 

KORRESPONDENSIE. 

Aan de Redaktie, “De Hervormer.” 

Wellerw. Heer, 

Daar ik u lang niet geplaagd heb, zal u mij ditmaal `n 

plaatsje gunnen? 

't Was met `n gevoel van innige blijdschap en grote 

dankbaarheid, dat ik kennis nam van de kerkelike verrich- 

tingen te Nijlstroom, waar o.a. door één onzer professoren 

`n bedestond werd gehouden in de Verenigde Kerk tezamen 

met leraars en leden van genoemde kerk. 

Toen drie jaar geleden `n leraar onzer kerk `n bidstond 

had gehouden, werd hu beschuldigd “Dt karakter van de 

Hervormde kerk aan te randen.”” Jn toen `n ander leraar 

onzer kerk verleden jaar `n predikant van de (ereformeer- 

de kerk voor zijn gemeente deed optreden, werd dit ge- 

noemd : *doormekaar-boerderi.” We zjn dus in drie jaar 

tiids veel vooruitgegaan en hierover behoort elk, die `t wel 

meent met de Herv. Kerk, zich van harte te verblijden. Nu 

`n professor ons `t voorbeeld zet tot `t houden van bidston- 

den, kunnen de leraars en gemeenten veilig volgen. Dit zal 

`n gezegende verandering bringen in `N geestelik leven van 

gemeente en kerk. 

W. P. Ji. POëN: 

Van hetgeen enige jaren toleden over bovergenoemde 

zaak geschreven is nemen wij niets terug. Het toen door 

ons ingenomen standpunt was en is nog altijd het stand- 

punt van onze kerk. De bedestond, waarvan Ds. Poën 

melding maakt, is gehouden door een onzer Professoren, en 

was `n bedestond op Dingaansdag, bepaald door de feest- 

kommissie, met het oog op de toen heersende droozte, en 

was dus geen kerkelik biduur. De samenkomst was in het 

gebouw van de Verenigde iXerk, omdat in het feesteebouw 

geen licht was. Dus geen sprake van '“doormekaar-boerde- 
Ti.” 

De diskussie verder gesloten.—Med,) 
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ALMANAK VOOR DE NEDERDUITSCH HERVORMDE 

KERK VAN AFRIKA VOOR HET JAAR ONZES HEREN 

1928. 

Dat ons Almanak `n sieraad vir ons kerk is, sal nie so- 

maar lig betwyfel word nie. 'Tereg merk die Redaksie dan 

ook in haar inleiding op, dat die feit dat dit goed verkoop 

'n bewys is, dat dit goed is. Verlangend word daarna uitge- 

sien en ongeduldig was ongetwyfeld baie met my, dat dit 

so laat verskyn het. 

lk vrees egter dat die algemene tevredenheid en inge- 

genomenheid met ons Almanak oorsaak kan wees, dat ons 

die foute oor die kop sien inplaas van dit te verbeter. 

Daarom is dit nie my doel om in hierdie artiekel `n 

resensie te gee mie, ook nie om op die goeie, verdienste- 

like stukke en nuttige historiese en andere gegewens met 

die mooie ou portrette te wys nie, maar om te help ver- 

beter, waar nodig om sodoende ons Almanak so goed en 

korrekt moontlik te maak. 

Om te begin mag ek vooraf sê, dat daar veel is, wat 

verbetering nodig het. Onjuishede, slordige foutjies em 

foutiewe gegewens kom veel te veel voor. 

Die hoofdoel van `n Almanak is seker die gegewens 

en statistieke en juis hier is daar tal van verbeterings 

nodig. Dit lyk nie of die skriba's van gemeentes dit van 

groot belang ag om korrekte gegewens te verskaf. Im 

die gemeentelike opgawes kom foute veelvuldig voor: 

Die adresse van die volgende ontbreek, wat baie jam- 

mer is: die skriba en kassier van gemeente Wolmarans- 

stad : die kassier van Ventersdorp en Erasmus; die skriba 

en kassier van Eendracht en Losberg, en van Potgieters- 

rust: die kassier van Johannesburg en 'Trichardtsfontein. 

Madguassie het volgens die Almanak geen kassier en 

geen orgelis; Pietersburg geen skriba en geen kassier; 

Lageveld geen koster en geen orgelis; Heidelberg geen 

skriba en geen kassier en geen orgelis; Parys geen kassier 

en geen konsulent; Rustenburg geen konsulent; Lydenburg 

konsuldent Ds. Barger inplaas van Ds. Vermooten. 

Van die gemeentes (iwelo, Humpata, Arusha en Mom- 

bolo het geen opgawes verskyn nie, terwyl gemeentes 

Strydpan en Witbank nie eers genoem word nie. Dat 

Ladismith en Glencoe gestig is as gemeentes is se- 

ker nie korrek mie. 
By Venterskroon, Ventersdorp, Groot Marico, louis 

Trichardt en Nebo is nie Ds. Ennis of Ds. Erasmus of wie 

ook predikant of konsulent nie, maar gewoon weg P. W. 

Ennis, Daniël F. Erasmus ens. Die predikant van lage- 

veld is Ds. H. P. en nie H. D. Wolmarans nie, die Kom- 

sulent is Ds. J. J. en nie J. G. Prinsloo nie; die konsu- 

lent van Durban is Ds. T. E. J. en nie 'T. F. Dreyer nie, 

die konsulent van Messina is Ds. O. H. Rautenbach en nic 

Professor Rautenbach nie; Ds. J. G. M. Dreyer is kom- 

stlent en nie predikant van Roossenakel nie. 

Op bladsy 60 is die bekende ouderling van Venters 

dorp F. W. Buitendag, op bladsy 69 is dieselfde persoom 

EF. W. C. Breytenbach. Op bladsy 60 word 'Terplancjie 

gespel ter Blanche. Op bladsy 63 word Ds. Venter gt: 

noem as predikant van Zeerust, op bladsy 91 kom SY maa 

voor as predikant van Delarey alleen. 

Op bladsy 70 staan Ds. Wolmarans by Pietersburg, 

maar op bladsy 91 by Marico Op bladsy 91 word Ds. 

Brandt genoem alleen by twee van sy drie gemeentes: Ds. 

Strydom by een van twee; Ds. Barger en Ds. J. Dreyer 

ook net by een van die twee. So ook Ds. Smit. 

Waarom die opgawe van die studente ook `n jaar ag- 

ter moet wees is my nie duidelik nie. Hulle het toe miks 

met die Rinegsverslae te doen nie. 
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Dit is jammmer dat daar nie ook jaarliks in die Al- 

manak `n kort verslag gegee word van die Weeshuis of so 

nie net `n opgawe van die aantal weeskinders. 

By gemeente Brits is die voorleser vermeld. Dis jam- 

mer dat die ander gemeentes dit nie ook doen nie en dat 
die redaksie dit nie vra nie. `n Voorleser is tog nie van 

minder belang as `n koster nie en dié word wel ver- 

meld. As ons die ou Hervormde gebruik wil handhaaf, 

dan moet die mame van ons voorlesers ook in ons Kerk- 

almanak verskyn. 

`n Gedeelte van Messina se opgawe val ongelukkig op 

`n verkeerde bladsy, n.l. by gemeente rasmus. 

Louis Trichardt het dit die maklikste geag om, in 

plaas van die name van die diakens, slegs die syfer “6” 

te stel. 

Die datum van stigting van meer as een gemeente kan 

gerus weer nagesien word. Standerton, Humpata en 

Arusha het skynbaar vergeet of nog nie kon uitvind wan- 

neer hulle gestig isnie. Parys is gestig nie in 105, maar 

in 1995; Lydenburg nie in 1996 nie, maar in 1927. 

Volgens die notule van die Noordelike Ring en Rings- 

kommissie is die stigtingsdatums van Messina, Lageveld en 

Louis 'Prichardt, soos opgegee in die Almanak, verkeerd. 

Die Ringsvergadering van 192 het die besluit geneem 

om die ou gemeente van Zioutpansberg op te sny im drie 

selfstandige gemeentes n.l. Lageveld, Louis Trichardt en 

Messina. Tn Julie 1920 het dit plaas gevind en op die 
Ringsvergadering van 1991 het aldrie gemeentes reeds sit- 

ting gehad. 

Die gemeentelike statistieke is vol foute. Volgens die 

Almanak het daar by Vereeniging met attestaties en be- 

wyse van lidmaatskap ingekom 309. Waarskynlik moet 

dit wees 39, want so nie dan moet die gemeente, as die 

opgawe van die vorige Almanak in aanmerking geneem 

word, nou ongeveer 1000 sterk wees. Van gemeente Dull- 

stroom is volgens die Almanak 38 vertrek. Dis foutief en 

moet na alle waarskynlikheid 23 of 8 wees. 

Die oudste Almanak wat ek voorhande het is die van 

1999. As hierdie een met die van vanjaar vergelyk word, 

dan blyk dit, dat die volgende gemeente van die Westelike 

Ring agteruitgegaan het, wat die getal lidmate betref n.l. 

Klerksdorp, Venterskroon, Makwassie, Taichtenburg, Wol- 

maransstad en Zwartruggens; van die Noordelike Ring Mr- 

melo (in 1992 was die aantal lidmate 199, in 1997 was dit 

171, in 1998 geen opgawe), Eendracht en Pietermaritz- 

burg. Volgens die Almanak van 1927 was die aantal lid- 

mate van HWendracht 595 en volgens Almanak 1998 is 

dit maar 882, `n opvallende vermindering, selfs minder as 

im 1999 toe die getal d14 was. 

As die getal lidmate, nuwe lidmate, ingekome en ver- 

trokke met attestasies van 1997 vergelyk word met die 

van 1998 dan klop die opgawe in baie opsigtes mie. 

Om die statistieke korrek te hê moet daar veel meer 

moeite gedoen word. Daar word wel moeite gedoen wat 

bewyse van lidmaatskap betref, maar al te weinig wat 

attestasies betref. Om die opgawe juis te hê sal ook wel 

rekening gehou moet word met sterfgevalle. 

"Ten slotte wil ek net op merk, dat dit wenslik is, dat 

ook die Superintendent van Sondagskole van elke gemeen- 
te in die opgawe vermeld word. 

JOH. DREYER. 

EE gf NE PARE BEER 
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KRUCERSDORP WEESHUIS. 

BY DIE WEESHUIS ONTVANG JAN. 1927. 

Per mej. Kowie Kruger, Wonderboom, Parys, die vol- 
gende: 3 lbs. vet, 1 steen seep; mevr. G. v. d. Venter, 

1 stukkie seep; mevr. F. v. d. Watt, 1 steen seep; mevr. 

Georg Marx; 1 steen seep mevr. L. v. Vuuren; van die 

W.R.F. Meat Supply, Krugersdorp, 1 skaap en `n stuk 

varkvleis; van mevr. Frost, Krugersdorp, 1 mandjie vrug- 

te; van Sientje, Anna en Douw Wolmarans, Dullstrooom, 

1 kassie koek; van mevr. L. Geldenhuis, distrik. Krugers- 

dorp, 1 mandije vrugte; van mevr. J. M. Vorster, Roode- 

poort, Witbank, 5 Ibs. droë vrugte; van mevr oud. C. v. d. 

Merwe, Doornfontein, Bank, 1 steen seep; van mnr. A. 

du Plooy, Krugersdorp, 25 en weer 20 waterlemoene; van 

mor. H. A. Visage, Dullstroom, P.K Roossenekal, 2 sak 

boermeel; van mevr. Arndt, Krugersdorp, 1 Ibs. tee; van 

mnr. d. Bezuidnhout, Potchefstroom, 1 kassie vrugte; van 
mnr. J. van Zyl, Nietgedacht, Dist. K'dorp, 1 mandje vrug- 

te; 8 waterlemoene, 9 pampoene; van mevr. H. Mason, 

Machadodorp, Bus 97, 4 rokkies en 10/-; van mnr. L. 

Hoffman, dist. Krugersdorp, 2 sakke ertsappels, 1 sak 

groen mielies, 1 sak perskies, 33 waterlemoene, 5 pampoene; 

van mevr. Arndt, Krugersdorp, 2 mandjes vrugte; van 

mnr. d. F. du Toit, Muldersdrift, Krugersdorp( 3 mand- 

jes vrugte;; van mevr. Hugo, Krugersdorp, 1 mandje 

vrugte; van mevr. $. Nieuwhout, Bornmeo, (Gysdorp, 92 

stene seep, 2 pr. keuse; van mevr. (. H. Buitendach, Brey- 

ten, 1 kassie seep, 19 Ibs. bone, 7 lbs. rys, 8 Ibs. koffie, 2 

Ibs. tee, 1 sakkie groente; van mnr. Danie Kock, distr. 

Krugersdorp, 1 sak kool; van mar. H. d. v. Broekhuizen, 

Vlandsfontein, distr, Krugersdorp, 1 koei en `n kalf. 

T. $S. DU PLESSIS, Huisvader. 

10 Februarie 1998. 

Mnur. A. H. Koomans, Skriba Ned. Herv. Kerk, 

Potchefstroom. 

Mijnheer, ontvang a.u.b. deze draft van £38.—I1 voor 

Predikantsalaris, #£1 aan de Kerk, £1 aan ons Wees- 

huis Krugersdorp. 

Met achting, 
en lid van de Kerk. 

Die draft is afkomstig van  Hlisabethville (Belgian 

Congo). Namens de Kerkraad cn (iemeente Potchefstroom 

en de Kommissie van het Weeshuis te Krugersdorp dank ik 

de onbekende milde gever. 

A. H. KOOMANS, Skriba. 

Potchefstroom, 17 Febr. 1998. 

Eveneens hartelike dank aan deze ons onbekende ge- 

ver, namens de Weeshuiskommissie. 
JAC. VAN BELKUM, Voorzitter. 

Heidelberg, Tvl., 17 Febr. 1998. 

Gedurende de maand Januarie 1928 heb ik met harte- 

like dank voor ons Weeshuis te Krugersdorp ontvang van: 

Mevr. J. J. Botha, 938 Main St., Pretoria, gift 10/-; 
mej. M. Graaff, van de. Zondagschool, Oogiesfonteim, ge- 

meente Witbank £1.13.1; mnr. B. Prinsloo, gedeelte op- 
brengst Dingaansfeest, Oogiesfontein, Witbank, £5; mei. 

R. Viljoen, Driefontein gem. Middelburg koll. boekje 

19/3; Ouderl. C. J. Viljoen Middelburg gift £@1; Ouderl. 

C. J. Strydom, van #Zondagschool, Roossenekal, 12/-—Te- 

zamen £9.14.4. 

A. J. BARGER. 
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BOEKBESPREKING. 

Prof. Dr. (Gustav Aulen: Ons Algemeen Christeljjk 

Geloof. Uit het Zweeds door J. Henzel, Am- 

sterdam. J. H. Paris, 1927. 

Die Sweedse teologie het in die laaste vyf en twintig 

jaar `n biesonder karakter aangeneem. Ëen van die eie- 
skappe van die nuwe is, dat die vorm bysaak is, en getrag 

word om deur te dring tot `n inhoud, die gees van die kris- 

telike teologie. Prof. Nathan Sëderblom van Upsala is 

die groot godsdiensfilosoof daarvan. Hy wil deurdring tot 

die siel wat in die ganse kristendom te vinde is, en die ge- 

meenskappelike besit van alle verskillende vorme, waarin 

die kristendom hom openbaar. Die groot systematikus van 

hierdie Sweedse teologie is weer Prof. Dr. Gustav Aulen, 

van 1918 hoogleraar in de systematiese godgeleerdheid te 

Lund. Sy bowegenoemde boek is `n uiteensetting van onse 

algemeen kristelik gelooi. In die “Inleidende Deel” be- 

handel hy die grond van die geloof, en die geloofsweten- 

skap. Die “Hoofddeel”' is in drie dele verdeel, 1 “De Hei- 

lige”, TT “Heiliging”', TT “De gemeenschap der Heiligen.”” 

Dit is dogmatiek, in populêre bevattelike vorm, sonder dat 

dit ontaard in `n dorre skoolboek. Ons beveel dit ten seer- 

ste aan, nie alleen aan onse predikante nie, maar ook aan 

onse onderwysers. Dit sal ons tot voordeel strek om met 

die Sweedse teologie kennis te maak, en daarvan te leer. In 

baie vraagstukke waar ons mee verlege is, sal ons meer 

duidelikhenid kry. Veral die deel oor die Gemeenskap van 

die heilige kan veel in ons tot duidelikheid en klaarheid 

breng, waar ons als Frotestamte so in tal van kerke ver- 

skeur is, en ons baie keer vergeet dat ons kinders van die- 

selfde huis is. 
SAP. HE. 

Dr. J. de Zwaan: Jezus, Paulus ep Rome.—Am- 

sterdam, H. J. Paris, 1997. 

Dr. de Zwaan, hoogleraar in die uitlegging van die 

Nuwe Testament te Gronimge, is in Suid-Afrika lang nie 

meer `n onbekende nie. In die bekende serie '“VLekst en 

Uitleg”, wat ook in sommige van ons Normaalskole gebruik 
word, het hy verskillende boeke van die Nuwe Testament 

bewerk. Sy bewerking van die Openbaring van dJohan- 

nes ken verskillende van ons ook, alsook sy “Antieke Cul- 

tuur om en Achter het Nieuwe Testament”, en *Het Im- 

perialisme van den Oud Christelhjke Geest.” Nou is pas 

weer bowegenoemde boek van hom verskyn. Dit bevat 

'n bundel opstelle van hom, waarm hy handel oor die etiek 

van Jesus. Dan handel hy oor die Godsidee by Paulus, 

waarby die predestimasie begrip by Paulus ook in aanmer- 

king kom; en dan verder oor (jallio en Seneca in verhou- 
ding tot die Evangelie. Die boek is ryk aan allerhande 

diepe beskouinge, en die heerlikheid van die Evangelie kom 

altyd uit. Ons beveel dit ten seerste aan by iedereen 

wat erns maak met die bestudering van die Bybel. 

sp EE. 

Johanna E. Kuiper: “Thomas van Aguiro, De Hei- 

lige. Amsterdam: H. J. Paris, 1997. 

Hierdie mooi boekie van slegs 74 bladsyde, wat ook `n 

portret bevat van '“Monte (assino”', die klooster waar die 

groot middeleeuse teoloog en filosoof, Thomas van Aguiro, 

opgevoer is, bevat nie `n oorsig of uiteensetting van die 

wysgerige systeem van Thomas nie, maar gee alleen die in- 

druk weer wat Thomas als middeleeuse ''heilige”” op die 
skryfster gemaak het. Sy bepaal haar nie alleen tot die 
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historiese bronne wat die toets van die historiese kritiek 
kan weerstaan, maar maak soms ook gebruik van allerhan- 

de legendes wat ons die gees van die tyd naderbreng, en 

'n getuienis is van die indruk wat die middeleeue gelowi- 

ges van hulle geloofshelde ontvang het. Die jeug van 'Tho- 

mas word behandel, dan sy studiejare, dan 'Thomas als 

Professor, en tenslotte Thomas ““tusschen twee werelden”', 

waar oor sy lewenseinde gehandel word. Mag ook hierdie 

boekie baie lesers vind in Suid-Afrika. 

Al hierdie aangekondigde boeke kan bestel word deur 

middel van een van die boekhandelaars wat in “De Her- 

vormer? adverteer. De pryse is gering. Alles is smaak- 

vol uitgegee, so als altyd die geval is met die boeke van die 

Amsterdamse uitgewer H. J. Paris. 

sp Es 

EA EE 

'N KLAG VAN DAWID. 

Dawid, Godgesalfde Koning, 

Krygsman, digter, staatsman, dromer, 

Verstote held van Israel, 

Te midden van sy kloeke helde 

Sit smartgetref terneer. 

Sy fors gestalte diep geknak 
im roubeklag; 

Sy skoon gelaat vol sielesmart 

gerig omhoog, 

Sy traan-bedwonge donker oog 
vol digtersvuur. 

Met bewend snuik-bedwonge mond 
uit hy sy klag 

met hande uitgestrek maar Gilboa 

se strydtoneel. 

Al Israels sieraad is vergaan, 

Daar op jou hoogte is hy verslaan. 

Die keur van Isrels sterke helde 

lê star en strak daar op jou velde. 

Swyg stil! (aat Gath nog Askelon i 

dit hoor! Verstik hul vreugdebron! 

Opdat hul dogters in tye geskaar 

nie spring van vreug met wilps gebaar! 

Geen drenkende dou, geen ruisende reën, 

Gilboas bergland, moet jou weer seën. 

Geen offervuur mag meer ontbrand 

waar heldeneer werd aangerand. 

Met smaad verwerp die skild van helde, 

ook Sauls skild daar op jou velde. 

Asof hy, Saul, oor Israel 

nie was gesalf op Gods bevel. 

donathans boog bly immer gespan 

al val sy dappres man aan man. 

Sauls swaard het nooit leeg gekeer 

al sink sy helde dig om hom meer. 

Bemindes en lieflikes, een in hul lewe 

“aul en Jonathan een in hul strewe. 
) 

Koning en kroonprins tesamen gelv. 

tosamen geval, deur die dood mie geskei. 
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Ligter dan arende op pylsnelle skagte. 

was Saul en Jonathan in daad en gedagte. 

Sterker dan leeue, wat op aanval belus 

onbeweeglik daar lê, vol krag, doelbewus. 

Dogters van Israel, beween julle koning! 

Ween oor Saul in die stit van jul woning! 
Skarlaken en weelde van goue kleinood, 
Kostlike gawe werp hy jul in die skoot. 

Hoe het hul daar geval op Gilboa se heuwel! 
A1 ITsrels sterke helde is op Gilboa gesneuwel. 
Ook Jonathan my boesemvriend lê koud en bloedbevlek 

daar tussen sy getroues lê hy roerloos uitgestrek. 

Ek is benoud ter wil van jou. Jy was my tog so lief. 

My siel is in my binnenste oneindig diep gegrief. 

Meer wonderlik dan vrouemin, my broeder Jonathan, 

was my jou liefde, gawe Gods, `n liefde van man tot man. 

Hoe het geval van Tsrael die roemrykste aller helde! 

Hoe smaadlik lê hul wapens op bloedgedrenkte velde! 

J. VAN ROOIJEN 
Veekraal. 

IN GROOT PYN 
—en toe binne 5 minute GENEES! 

Die aanhoudende en knaende pyn van rumatiekkoors is `n 
vreeslike ding. Maar “Zink Pyn Specific'”` kan dit genees. 
Hier is `n brief van iemand wat daaraan gely het. 

“Ek was verskeie maande lank met rumatiekkoors 
gepla en was onder behandeling, dog alles sonder baat 
N Tater aan het my moeder my aangeraai om 
“Zink Pyn Specific `te gebruik. Ek het aan `n hewige 
pyn gely, maar vyf minute nadat ek die eerste dosis 
geneem het, was ek absoluut sonder pyn, en daardie 
nag het ek so goed geslaap as wat `n mens maar kan 
begeer, waar ek die vorige nag nie die minste rus kon 
kry nie. Drie dae daarna kon ek uit die bed opstaan.” 

Dis maar een uit duisende briewe. 
Zink Pyn Specific is onskatbaar in gevalle van Malaria, 
Rumatiek, Hoofpyn, Tnfluensa, Gesigpyn, Verkoue en tal- 
rike ander kwale. 

ZINK PYN SPEGIFIG 
(Kloktoring - Merk,) 

Orals verkrygbaar. 

3/6 per bottel of 3 bottels vir 10/-. 
Posvry na enige deel van die Unie op ontvang van geld. 

Eienaars: Gesondheid Medisyn Ko., 
Aptekers, Adelaide, K. P. 

mL Ed 

DIE T WE 
GEWOONSTE 
MAAGKWALE 
(Z1. Ombekwaam'ieid van die 
Maagk-rop om die voedsel te 
verteer. 

(21. Verstopping in die Grootderm. 

Comassige van die omaangename 
verskymscis van die eersgemoemdz. 

Naarheid vir kos: Slegte of bittere smaak in die mond; 
Slegruikende asem; Droe mond; Suur wat in die keel 
opgis: Pyn onmiddelik na ete; Winde wat teen die 
hart en longe druk ; Gevoel van water wat in die Maag 
opborrel ; Sooibrand twee of drie ure na ete; Gedurige 
vol gevoel of die Maag. 

Kentekens van Verstopping in die 
Grootderm. 

Gladde, harde stukkies ontlasting; Driftigheid; Aan- 
houdende dowwe hoofpyn: Gesuis in die ore; Lede 
wat dood voel; Vliende pyne tussen vel en vleis; 
Slapeloosheid; Flekke voor die oe; Geel gelaatskleur; 
Magteloosheid ; Bloeinde Ambeie; Slym en vlieste in 
die ontlasting ens. 

Virwaarlosing van Maagkwale. 
As die gesondheid verder verwaarloos word en as 

doeltreffende behandeling nie aangewend word nie, dan 
kan verwag word dat een of ander van die volgende 
siektes sal verskyn. hRumatiek; (alstene; Suiker- 
siekte: Lewerkwaa! of Kanker. 

Doeltreifende Behandeling. 
[1]. Om volkome spysvertering op die Maagkrop te 

verseker moet Dr. Heinz Maag drank gebruik word. 
(2). Om daeliks die Grootderm te reinig. sonder strawwe 
parsie wat hoogs nadelig is, moet Dr. Heinz Maag Pille 
gebruik word. (3. Toepassende dieet moet gevolg 
word. 

`n Voorbeeld. j 
Mnr. B. M. de Koch, Tweespruit, skryf as volg :— 

“ Soos U weet was my kondiesie uiters treurig. Ek kon 
niks verteer, my kop het nes locd gevoel, my maag was 
sedurig opgeblaas. Na die gebruik van drie bottels van 
u geseende Maag Drank was ek `n ander mens. Ek eet 
kos wat vir jare vir my onmoontlik was om te geniet.” 

Pryse en handelaars. 
Die prys van Dr. Heinz Maag Drank is 5/6 per 

bottel. Dr. Heinz Maag Pille kos 3/6 vir 100 pille. 
Alle vooruitstrewende aptekers hou hierdie middels in 
voorraad. 

NORWOOD COAKER, 
Mediese Fabrikaat, Gevestig 1880, 

P. K. Bus @9, 
LADYBRAND. 


